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Leder 
 

Velkommen til YODA’s tredje foreningsår! 
 
Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer 
under kongressen og til byturen efter generalforsamlingen. 
 
Det sociale og netværks skabende element er vigtigt i YODA. Vi arbejder derfor på at afholde et 
brag af et forårsmøde den 3. og 4. maj 2013.  
 
Inden for forskning, uddannelses og kursus opretholder og udbygger vi den igangværende 
aktivitet. Vi vil fortsætte eksamensdiskussionen og inddrage medlemmerne hvor det er relevant, 
og endelig vil vi i 2013 for alvor tage hul på rekrutteringsproblematikken. 
 
Bestyrelsen 
 
Formand – Kristoffer Barfod 
Næstformand – Bjarke Viberg 
Kasserer – Thomas Jensen 
Formand for uddannelsesudvalget – Jakob Klit 
Formand for forskningsudvalget – Dennis Hallager Nielsen 
Formand for kursusudvalget – Morten Jon Andersen 
Formand for rekrutteringsudvalget – Søren Schmidt Morgen 
Ansvarlig for WEB- og nyhedsbrev - Peter Toft Tengberg 
Ansvarlig for forårsmødet – Christian Skovgaard Nielsen 
Regionsansvarlig i Region Øst – Marie Fridberg 
Regionsansvarlig i Region Nord – Mette Sørensen 
Regionsansvarlig i Region Syd – Christen Ravn 
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YODA Fredagsmøde d. 30 November i ÅRHUS 
Foredrag, kaffe, kage og 3-rettersbuffet. For free… 
For at styrke de sociale relationer mellem os yngre ortopædkirurger afholder  
YODA Fredag den 30. nov. fra kl. 16.30 et socialt og fagligt arrangement hos 
Lægeforeningen Midtjylland, Villa Medici, Fredens Torv 3 B, 8000 Århus C 
Kl. 17.30 og ca. 60 min frem vil der være et indlæg af Søren Kold, Ort. kir., Aalborg Sygehus med 
titlen: ”Fra Ringenes Herre i Rusland til det tyske marvsøm;  
en forlængelsesrejse” 
 
Herefter er der spisning. Restaurant Mellemrum leverer en 3 retters buffet.  
Øl, vand og vin sælges til venlige priser. Grundet tilskud fra YL er aftenens bespisning dækket 
således, at man kun betaler for de drikkevarer man indtager. Medbring kontanter. 
Der er søgt penge til 40 deltagere og pladserne fordeles efter først-til-mølle.  
Såfremt man ønsker at deltage i spisningen skal man derfor tilmelde sig på facebook  
ved at skrive sig på i en kommentar til begivenheden eller sende en mail med navn til  
nord@yngreortopaedkirurger.dk seneste d. 16. november. 
Lægeforeningen lægger lokaler til arrangementet. Vi skal derfor være ude inden  
midnat, og selvfølgelig efterlade lokalerne som vi modtog dem. Der forventes hjælp  
til dette. 

Jule glögg d. 21 december kl 17 i KØBENHAVN 
Kom og få et glas juleglögg med dine kolleger inden/efter de sidste desperate juleindkøb eller den 
sidste julefrokost. Sæt kryds og afvent nærmere info på Facebook.  
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Den Gyldne YODA 2012  
YODA's medlemmer har i år indstillet 4 meget kvalificerede kandidater til Den Gyldne YODA og det 
var i uddannelsesgruppen svært at vælge en kandidat. 
Valget faldt på uddannelsesansvarlige overlæge Susanne Mallet for sin indsats for uddannelsen på 
Køge Sygehus. 
 
Susanne Mallet har været uddannelsesansvarlig overlæge på Ortopædkirurgisk afd. Køge i knap 3 
år. I den periode har afdelingen forandret sig fra en ren produktionsafdeling til en 
uddannelsesorienteret produktionsafdeling. Susanne har indført et struktureret 
introduktionsprogram, indført License to drill – et værktøj til struktureret evaluering af 
operationerne for de uddannelsessøgende inkl. mål for udvikling og forbedring. Og har sikret sig at 
værktøjet rent faktisk bruges. Hun har ligeledes udviklet et kommunikationslogbog for styrke 
læring inden for kommunikatorrollen. 
Endvidere bruges de uddannelsessøgendes uddannelsesplaner aktivt. For at bedre 
forskningsmiljøet -og forskertræning - på afdelingen har Susanne oprettet faste forskningsmøder, 
hvor forskningsinteresserede yngre læger kan få hjælp til at komme igang med et projekt. 
Med hende som uddannelsesansvarlig overlæge blev afdelingen årets højdespringer i 2011 i 
inspektorordningen. 
Mest af alt er det på hele afdelingen kommet en rigtig god stemning omkring uddannelsen og 
Susanne har en stor del af æren for det. 
 
En meget glad og rørt Susanne fik overrakt prisen ved gallamiddagen på DOS-kongressen 
 
Vi håber at I også til næste år vil have indstillet gode kandidater til Den Gyldne YODA, så vi kan 
fastholde fokus på den gode uddannelse. Den Gyldne YODA giver os alle mulighed for at sætte 
fokus på den gode uddannelse - husk at bruge den. 
 
 
Uddannelsesudvalget i YODA  

YODA forårsmøde 2013  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste YODA-Forårsmøde, som afholdes i Odense 3.-4. maj 
2013. 
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Hjemmesidetippet 
Hvis du har brug for tips til hvad du skal gøre for at få hoveduddannelse så se på YODA´s 
hjemmeside hvor vi har en lille ”kogebog” der kan hjælpe dig lidt på vej: 
http://www.ortopaedi.dk/index.php?id=318 

Månedens billede 

 
Månedens billede er indsendt af foreningens kasserer, Thomas Jensen, der dermed indkasserer 
den første uddeling af rødvin for månedens billede.  
Af bonus info skal det siges at skruen ikke lugtede af L**T da den blev hevet ud.  
Forslag til næste måneds billede sendes til: 
 nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk 

http://www.ortopaedi.dk/index.php?id=318
mailto:nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk

